
Reunió de famílies
Curs 2016-2017

1r d’ESO



Primer dia

� De 9h a 13h (la primera mitja hora a la 
Sala Polivalent)

� Repartiment d’agendes i carpetes
� Informació general d’horaris i grups
� Informació general de funcionament de 

centre.



Funcionament del centre

� Classes:
�De 8.00h a 14.30h.
�Cal ser a l’Institut a les 7.55h.
�Timbres.
�Canvis de classe (aula assignada i aules

especialitzades).
�Bar i esmorzar a les 11h (només).
�Jutificants de malaltia (E. Física o general).
�Armariets (3 hores). Gestions: biblioteca, 11h.



Horari general de classes

Pati11.00h

Fi de les classes14.25hFi tercera classe10.55h

Inici sisena classe13.30hInici tercera classe 10.00h

Fi cinquena classe13.25hFi segona classe9.55h

Inici cinquena classe12.30hInici segona classe9.00h

Fi quarta classe12.25hFi primera classe8.55h

Inici quarta classe11.30hInici primera classe 8.00h

Retorn a l’aula11.25hEntrada a l’Institut 7.55h 



Organització de matèries

� Tractament general de la diversitat:
�En les matèries instrumentals, grups PIM i 

Flexible a 1r i 2n; grup Flexible a 3r.
�Aula Oberta a 3r i 4t d’ESO.
�Aula d’Acollida.
�Coordinació LIC (beques llibres de text).

� GEP: Pla d’innovació en llengües estrangeres
(hores d’anglès en matèries no lingüístiques: ètica, 
tutoria i emprenedoria a 3r, informàtica a 4t i 
Biologia a 2n de batxillerat).



Organització de matèries

� Tractament de la diversitat a 1r d’ESO:
�Tria de matèries optatives quadrimestrals 

(segons necessitats i interessos). Pla 
lectoescriptor.

�Grup PIM i grup Flexible de Català, Castellà i 
Matemàtiques.

�Desdoblaments de 1r d’ESO: Anglès, Biologia
i Geologia, Visual i Plàstica i Tecnologia.



Hores lectives 1r d’ESO

**Tots els
alumnes
de religió
formen 
part del 
mateix
grup 
classe (B).2 (Q)Optativa

1Tutoria

1CVE o Religió**

2Música

2Educació física

11Tecnologia

11Visual i Plàstica

12Naturals (Bio Geo)

3Socials

4*33Matemàtiques

12Anglès

333Castellà

4*33Català

PIMFlexibleDesdoblatGrup sencer

Hores setmanalsMatèria

*1 hora 
dins la 
franja 
d’optatives



Equips Docents 1r A

Josep Maria MirÈtica i valors

Sofia LópezAnglès

Oriol FontSocials

Elena LagoBiologia i Geologia 

Sandra UbachMúsica

Manel MoragoEducació Física

Montse BadiaVisual i Plàstica

Maria ArtiguesCatalà

Juanjo EscámezCastellà

Pere BastardasTecnologia

Neus BarrisMatemàtiques

Juanjo EscámezTutoria 1r d’ ESO A



Equips Docents 1r B

Pilar OleaReligió

David PallarolasÈtica i valors

Sofia LópezAnglès

Oriol FontSocials

Elena LagoBiologia i Geologia 

Sandra UbachMúsica

Manel MoragoEducació Física

Montse BadiaVisual i Plàstica

Maria ArtiguesCatalà

Laura SolanoCastellà

Pere BastardasTecnologia

Palmira GarciaMatemàtiques

Maria ArtiguesTutoria 1r d’ ESO B



Equips Docents 1r C

Àngel SecorúnÈtica i valors

Antonio SeguraAnglès

Oriol FontSocials

Toni CurtoBiologia i Geologia

Sandra UbachMúsica

Manel MoragoEducació Física

Montse BadiaVisual i Plàstica

Marta FernándezCatalà

Dolores DonateCastellà

Pere BastardasTecnologia

Héctor GarciaMatemàtiques

Héctor GarciaTutoria 1r d’ ESO C



Equips Docents 1r D

Josep Maria MirÈtica i valors

David EstradaAnglès

Vicenç MartíSocials

Toni CurtoBiologia i Geologia 

Sandra UbachMúsica

Manel MoragoEducació Física

Viky RegàsVisual i Plàstica

Marta FernándezCatalà

Dolores DonateCastellà

Pere BastardasTecnologia

Palmira GarciaMatemàtiques

David EstradaTutoria 1r d’ ESO D



Instrumentals

Isabel GonzálezPIM Castellà

Rosalia PlanaPIM Català

Neus BarrisPIM Matemàtiques

Juanjo EscámezFlexible Castellà

Regina EncinasFlexible Català

Héctor GarciaFlexible 
Matemàtiques



Pla d’acció tutorial

� Tutors d’aula i tutors personals.
� Tractament de temes diversos.
� Entrevistes.
� Agenda.
� Dictamens.
� Protocol de conflictes:

Alumne / família

Tutor

Cap d’Estudis

Director



Pas de curs

� Amb totes les matèries aprovades o 
màxim dues de suspeses sempre que 
no siguin simultàniament català, castellà
o matemàtiques.

� Les matèries pendents de cursos 
anteriors computen com a assignatures 
diferents encara que tinguin el mateix 
nom.



Calendari

Del 23 de desembre al 8 de gener, 
ambdós inclosos

Festes de Nadal

22 de desembre (Nadal)
24 de febrer (Carnaval)
7 d’abril (Final segon trimestre)
21 d’abril (Sant Jordi)
21 de juny (Darrer dia lectiu. Festa de fi 
de curs)

Activitats especials

31 d’octubre
7 de desembre
9 de desembre
27 de febrer
2 de maig

Festes de lliure 
disposició

14 de setembre a les 19hAssemblea de l’AMPA



Calendari

Del 9 al 16 de junyTreball de Síntesi

19 i 20 de junyRecuperacions 3r trim.

Avaluació prèvia – darrera setmana 
d’octubre, a tutoria
Primer trimestre – 22 de desembre
Segon trimestre – 7 d’abril
Tercer trimestre – 27 de juny

Lliurament de 
butlletins

Primer – 5 de desembre
Segon – 17 de març
Tercer – 21 de juny

Fi de trimestre 

Del 8 al 17 d’abril, ambdós inclososSetmana Santa

14 de marçDia PI

Aquestes són algunes de les dates destacades. Les famílies reben per correu electrònic tot el calendari.



Dades del centre

Maira PlanellsCoordinadora pedagògica

Gabriel SáezCap d’estudis

Jesús MadurgaSecretari

Carme Garcia OrtizDirectora

Equip directiu

agora.xtec.cat/inselstresturons/moodleAula virtual

agora.xtec.cat/inselstresturonsPàgina web

a8035155@xtec.catAdreça electrònica

93 795 96 03Telèfon

Passatge dels Tres Turons, 1 08350 Arenys de MarAdreça postal



Dades del centre



Serveis del centre

Cada dia a l’hora del patiBerto MartoriBar

Dimecres alterns a partir 
de les 9h, a la Infermeria

Leo MontserratPla escola-salut

Dimecres, de 9h a 14.30hMireia CaraltEAP

Dimecres Joan Murias 
(Toni Munich)

Psicòleg municipal

Cada dia, d’11h a 11.30hMontse AmarBiblioteca

De dilluns a divendres, 
de 8h a 14.30h

Sol Belmonte
Laura Fernández

Consergeria

De dilluns a divendres, 
de 9h a 13h
Tel. 937959603

Loli Corrales 
Teresa Català

Secretaria

Horari i llocResponsableServei



Excursions

� De tutoria. Treball de Síntesi d’immersió
comarcal (pagament fraccionat). Altres.

� Són curriculars.
� Informació i autorització cada excursió.
� Comprovant de pagament al tutor.
� Forma de pagament:

� Per internet o caixer automàtic.
� Respectar els terminis.



Excursions





Funcionament del centre

� Assistència:
�Entrades i sortides del centre (agenda). 
�Justificació de faltes i retards.

� Normativa (NOFC): 
�Mòbils (ús curricular).
�Fumar.



Normativa

� Pot haver-hi Comunicat de disciplina i 
expedient per:

�Acumulació de faltes d’assistència o retards
�Faltes de disciplina (SMS)
�Malmetre el material de classe i de centre
�Mal comportament a les excursions
�Ús no autoritzat de mòbils i aparells de so i imatge (80 

dies de dipòsit voluntari o sanció greu: expedient i 
expulsió).

� Conseqüències: sancions diverses (mediació, 
reflexió dels dimecres, serveis a la comunitat, 
expulsió)



Consideracions importants
�Signar notes (també valoració inicial 

d’octubre).
�Arrodoniment de notes.

� Informar i anar a la una.
�Vetllar per puntualitat i assistència, deures, 

agenda, notes…

�Cal venir a l’Institut descansat i esmorzat.
�Espai d’estudi.

�Recuperació de cursos anteriors.
� Trimestre d’adaptació. Canvis



Consideracions importants

�Assitents a l’entrevista. 

�Autorització de drets d’imatge per tota 
l’escolarització.

�Atenció amb xarxes socials…

�Cotxes a les 8h: no davant del gual. 
�Dades mèdiques (full lliurat, informar de 

canvis). 

�No podem donar cap medicació. 
Autorització.

�Canvis adreces i telèfons...



Observatori astronòmic

� Treballs de recerca.
� Optatives i alternatives.
� Xerrades i observacions els caps de 

setmana durant el curs.
Obertes a tothom (pares, germans, 
amics...).



Trobareu tota aquesta informació
al web de l’Institut

Gràcies
per la vostra atenció


